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Pozmeňujúci návrh 19
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o výmenných poplatkoch za platobné 
transakcie viazané na kartu

o výmenných poplatkoch za platobné 
transakcie viazané na kartu a digitálnych
peňaženkách

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Jedným z hlavných postupov 
brániacich fungovaniu vnútorného trhu 
platieb kartou a platieb viazaných na kartu 
je rozšírené ukladanie výmenných 
poplatkov, ktoré vo väčšine členských 
štátov nepodliehajú žiadnym právnym 
predpisom. Výmenné poplatky sú 
medzibankové poplatky, ktoré sa zvyčajne 
uplatňujú medzi poskytovateľmi
platobných služieb prijímajúcimi kartu 
a poskytovateľmi platobných služieb 
vydávajúcimi kartu, ktorí patria do 
určitého režimu platobných kariet. 
Výmenné poplatky sú hlavnou súčasťou
poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia 

(10) Jedným z hlavných postupov 
brániacich fungovaniu vnútorného trhu 
platieb kartou a platieb viazaných na kartu 
je rozšírené ukladanie výmenných 
poplatkov, ktoré vo väčšine členských 
štátov nepodliehajú žiadnym právnym 
predpisom. Výmenné poplatky sú
medzibankové poplatky, ktoré zvyčajne
uhrádzajú poskytovatelia platobných 
služieb prijímajúcich kartu 
poskytovateľom platobných služieb
vydávajúcim kartu, ktorí patria do
príslušného režimu. Výmenné poplatky sú
hlavnou zložkou poplatkov, ktoré 
prijímajúci poskytovatelia platobných 
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platobných služieb účtujú obchodníkom za 
každú kartovú transakciu. Obchodníci 
následne tieto kartové náklady zahrnú do 
celkových cien tovaru a služieb. Zdá sa, že 
hospodárska súťaž medzi režimami 
platobných kariet je v praxi väčšinou 
zameraná na presvedčenie čo najväčšieho 
počtu vydávajúcich poskytovateľov 
platobných služieb (napr. bánk), aby 
vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie 
k vyšším, nie nižším výmenným 
poplatkom na trhu, čo je v rozpore s 
cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne 
zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom 
hospodárstve. Regulovaním výmenných 
poplatkov by sa zlepšilo fungovanie 
vnútorného trhu.

služieb účtujú obchodníkom za každú 
kartovú transakciu. Obchodníci následne 
tieto kartové náklady zahrnú do celkových 
cien tovaru a služieb. Zdá sa, že 
hospodárska súťaž medzi režimami 
platobných kariet je v praxi väčšinou 
zameraná na presvedčenie čo najväčšieho 
počtu vydávajúcich poskytovateľov 
platobných služieb (napr. bánk), aby 
vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie 
k vyšším, nie nižším výmenným 
poplatkom na trhu, čo je v rozpore s 
cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne 
zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom 
hospodárstve. Regulovaním výmenných 
poplatkov by sa zlepšilo fungovanie 
vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súčasnosti existujúca široká škála
výmenných poplatkov a ich výška bráni
tomu, aby na trh vstúpili „noví“ účastníci s 
pôsobnosťou v celej Únii, ktorí by 
fungovali na základe obchodných modelov 
s nižšími výmennými poplatkami, čo je na 
úkor možných úspor z rozsahu 
a sortimentu a s tým spojenej výslednej 
efektívnosti. Táto skutočnosť má 
nepriaznivý vplyv na maloobchodníkov 
a spotrebiteľov a bráni inováciám. 
Skutočnosť, že účastníci s pôsobnosťou 
v celej Únii by museli ponúknuť 
vydávajúcim bankám minimálne najvyššiu 
úroveň výmenného poplatku existujúceho 
na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, takisto vedie 
k pretrvávajúcej fragmentácii trhu. 
Existujúce domáce režimy s nižšími alebo 

(11) V súčasnosti existujúca výška
výmenných poplatkov môže brániť tomu, 
aby na trh vstúpili „noví“ účastníci, ktorí 
by fungovali na základe rôznych
obchodných modelov, čo je na úkor 
možných úspor z rozsahu a sortimentu a s 
tým spojenej výslednej efektívnosti. Táto 
skutočnosť má nepriaznivý vplyv na 
maloobchodníkov a spotrebiteľov a bráni 
inováciám. Skutočnosť, že účastníci s 
pôsobnosťou v celej Únii by museli 
ponúknuť vydávajúcim bankám minimálne 
najvyššiu úroveň výmenného poplatku 
existujúceho na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, 
takisto vedie k pretrvávajúcej fragmentácii 
trhu. Existujúce domáce režimy s nižšími 
alebo nulovými výmennými poplatkami 
môžu byť takisto donútené opustiť trh 
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nulovými výmennými poplatkami môžu 
byť takisto donútené opustiť trh vzhľadom 
na tlak, ktorý vyvíjajú banky s cieľom 
získať vyššie príjmy z výmenných 
poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia 
a obchodníci čelia obmedzenému výberu, 
vyšším cenám a nižšej kvalite platobných 
služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať 
platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii 
je obmedzená. Maloobchodníci navyše 
nemôžu prekonať problém rozdielov 
v poplatkoch tak, že by využili služby 
prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky 
v iných členských štátoch. Osobitné 
pravidlá uplatňované platobnými režimami 
vyžadujú uplatňovanie výmenného 
poplatku „miesta predaja“ (krajina 
maloobchodníka) pre každú platobnú 
transakciu. To bráni prijímajúcim bankám 
v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby 
cezhranične. Rovnako to bráni aj 
maloobchodníkom v znižovaní ich 
platobných nákladov v prospech 
spotrebiteľov.

vzhľadom na tlak, ktorý vyvíjajú banky s 
cieľom získať vyššie príjmy z výmenných 
poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia 
a obchodníci čelia obmedzenému výberu, 
vyšším cenám a nižšej kvalite platobných 
služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať 
platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii 
je obmedzená. Maloobchodníci navyše 
nemôžu prekonať problém rozdielov 
v poplatkoch tak, že by využili služby 
prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky 
v iných členských štátoch. Osobitné 
pravidlá uplatňované platobnými režimami 
vyžadujú uplatňovanie výmenného 
poplatku „miesta predaja“ (krajina 
maloobchodníka) pre každú platobnú 
transakciu. To bráni prijímajúcim bankám 
v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby 
cezhranične. Rovnako to bráni aj 
maloobchodníkom v znižovaní ich 
platobných nákladov v prospech 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V prípade domácich transakcií je 
nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa 
poskytovateľom a režimom platobných 
služieb poskytol čas na prispôsobenie sa 
novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa 
po uplynutí dvojročnej lehoty od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a s cieľom zabezpečiť dokončenie 
vnútorného trhu pre platby viazané na 
kartu mali stropy pre výmenné poplatky 
pre spotrebiteľské kartové transakcie 

(17) V prípade domácich transakcií je 
nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa 
poskytovateľom a režimom platobných 
služieb poskytol čas na prispôsobenie sa 
novým požiadavkám. Z toho dôvodu sa po 
uplynutí dvojročnej lehoty od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
zavedú stropy na základe váženého
priemeru s cieľom umožniť technologické
inovácie a premietnuť rôzne úrovne
vývoja trhov s platobnými kartami v
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rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky, t. j. 
cezhraničné aj domáce platby.

rôznych členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so 
„spotrebiteľskými“ debetnými kartami 
a platobné transakcie viazané na kartu mal 
vzťahovať maximálny výmenný poplatok 
0,20 % a na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so spotrebiteľskými 
kreditnými kartami a platobné transakcie 
viazané na takéto karty by sa mal 
vzťahovať maximálny výmenný poplatok 
0,30 %.

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky (cezhraničné) 
transakcie so „spotrebiteľskými“ 
debetnými kartami a platobné transakcie 
viazané na kartu mal vzťahovať 
maximálny výmenný poplatok 0,20 % a na 
všetky (cezhraničné) transakcie so 
spotrebiteľskými kreditnými kartami a 
platobné transakcie viazané na takéto karty 
by sa mal vzťahovať maximálny výmenný 
poplatok 0,30 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so 
„spotrebiteľskými“ debetnými kartami 
a platobné transakcie viazané na kartu 
mal vzťahovať maximálny výmenný 
poplatok 0,20 % a na všetky (cezhraničné
aj domáce) transakcie so spotrebiteľskými 

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky domáce alebo 
cezhraničné transakcie so 
spotrebiteľskými kartami a 
platobné transakcie viazané na takéto karty 
mal vzťahovať maximálny výmenný 
poplatok 0,30 %.
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kreditnými kartami a platobné transakcie 
viazané na takéto karty by sa mal 
vzťahovať maximálny výmenný poplatok 
0,30 %.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so
„spotrebiteľskými“ debetnými kartami 
a platobné transakcie viazané na kartu mal 
vzťahovať maximálny výmenný poplatok 
0,20 % a na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so spotrebiteľskými 
kreditnými kartami a platobné transakcie 
viazané na takéto karty by sa mal 
vzťahovať maximálny výmenný poplatok 
0,30 %.

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné 
prijímanie by sa na všetky (cezhraničné 
aj domáce) transakcie so 
„spotrebiteľskými“ debetnými kartami 
a platobné transakcie viazané na kartu mal 
vzťahovať maximálny poplatok vo výške
0,10 EUR za transakciu a na všetky 
(cezhraničné aj domáce) transakcie so 
spotrebiteľskými kreditnými kartami a 
platobné transakcie viazané na takéto karty 
by sa mal vzťahovať pevný výmenný 
poplatok na základe skutočných nákladov
na platby, a to v minimálnej výške 0,10
EUR za transakciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých 
kariet je dvojitá povinnosť, ktorú 
ukladajú vydávajúci poskytovatelia 
platobných služieb a režimy platobných 

vypúšťa sa
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kariet príjemcom platby, aby na jednej 
strane prijímali všetky karty rovnakej 
značky (prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez 
ohľadu na konkrétnu vydávajúcu banku, 
ktorá vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet príjemca platby 
nemohol diskriminovať medzi 
vydavateľmi alebo držiteľmi karty a aby 
platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb mohli uložiť túto 
povinnosť príjemcom platby. Z toho 
dôvodu napriek tomu, že prvok 
„rešpektovania všetkých vydavateľov“ v 
rámci pravidla rešpektovania všetkých 
kariet je opodstatneným pravidlom 
v rámci systému platobných kariet, keďže 
bráni prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania 
kariet s nízkymi poplatkami na prijímanie 
kariet s vysokými poplatkami. Odstránenie 
prvku „rešpektovania všetkých 
produktov“ z pravidla prijímania všetkých 
kariet by umožnilo obchodníkom, aby 
obmedzili výber platobných kariet, ktoré 
prijímajú, na platobné karty s nízkymi 
(nižšími) poplatkami, z čoho by mali 
prospech aj spotrebitelia vďaka zníženým 
nákladom obchodníkov. Obchodníci
prijímajúci debetné karty by potom neboli 
nútení prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí 
prijímajú kreditné karty, by neboli nútení 
prijímať komerčné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní 
prijímať všetky karty, ktoré podliehajú 
rovnakému regulovanému výmennému 
poplatku. Výsledkom tohto obmedzenia by 
bolo konkurenčnejšie prostredie aj v 
prípade kariet, ktorých výmenné poplatky 
nie sú regulované týmto nariadením, 
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keďže obchodníci by získali silnejšiu 
vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide 
o podmienky, za ktorých tieto karty 
prijmú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet 
je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú 
vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb a režimy platobných kariet 
príjemcom platby, aby na jednej strane 
prijímali všetky karty rovnakej značky 
(prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu 
na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá 
vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet príjemca platby 
nemohol diskriminovať medzi vydavateľmi 
alebo držiteľmi karty a aby platobné 
režimy a poskytovatelia platobných služieb 
mohli uložiť túto povinnosť príjemcom 
platby. Z toho dôvodu napriek tomu, že 
prvok „rešpektovania všetkých 
vydavateľov“ v rámci pravidla 
rešpektovania všetkých kariet je 
opodstatneným pravidlom v rámci systému 
platobných kariet, keďže bráni 
prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania kariet 
s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet 
s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku 

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet 
je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú 
vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb a režimy platobných kariet 
príjemcom platby, aby na jednej strane 
prijímali všetky karty rovnakej značky 
(prvok „rešpektovania všetkých 
produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady 
týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu 
na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá 
vydala kartu (prvok „rešpektovania 
všetkých vydávajúcich subjektov“). Je 
v záujme spotrebiteľa, aby v prípade 
rovnakej kategórie kariet s rovnakým 
poplatkom príjemca platby nemohol 
diskriminovať medzi vydavateľmi alebo 
držiteľmi karty a aby platobné režimy 
a poskytovatelia platobných služieb mohli 
uložiť túto povinnosť príjemcom platby. 
Z toho dôvodu napriek tomu, že prvok 
„rešpektovania všetkých vydavateľov“ v 
rámci pravidla rešpektovania všetkých 
kariet je opodstatneným pravidlom v rámci 
systému platobných kariet, keďže bráni 
prijímateľom platby v tom, aby 
diskriminovali jednotlivé banky, ktoré 
vydali kartu, prvok „prijímania všetkých 
produktov“ je v zásade postup viazania, 
ktorý má účinok viazania prijímania kariet 
s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet 
s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku 
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„rešpektovania všetkých produktov“ 
z pravidla prijímania všetkých kariet by 
umožnilo obchodníkom, aby obmedzili 
výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na 
platobné karty s nízkymi (nižšími) 
poplatkami, z čoho by mali prospech aj 
spotrebitelia vďaka zníženým nákladom 
obchodníkov. Obchodníci prijímajúci 
debetné karty by potom neboli nútení 
prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí 
prijímajú kreditné karty, by neboli nútení 
prijímať komerčné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní prijímať 
všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku. 
Výsledkom tohto obmedzenia by bolo 
konkurenčnejšie prostredie aj v prípade 
kariet, ktorých výmenné poplatky nie sú 
regulované týmto nariadením, keďže 
obchodníci by získali silnejšiu 
vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide 
o podmienky, za ktorých tieto karty prijmú.

„rešpektovania všetkých produktov“ 
z pravidla prijímania všetkých kariet by 
umožnilo obchodníkom, aby obmedzili 
výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na 
platobné karty s nízkymi (nižšími) 
poplatkami, z čoho by mali prospech aj 
spotrebitelia vďaka zníženým nákladom 
obchodníkov. Obchodníci prijímajúci 
debetné karty by potom neboli nútení 
prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí 
prijímajú kreditné karty, by neboli nútení
prijímať komerčné karty. V záujme 
ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti 
používať platobné karty čo najčastejšie by 
však obchodníci mali byť povinní prijímať 
všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému 
poplatku. Výsledkom tohto obmedzenia by 
bolo konkurenčnejšie prostredie aj v 
prípade kariet, ktorých výmenné poplatky 
nie sú regulované týmto nariadením, keďže 
obchodníci by získali silnejšiu 
vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide 
o podmienky, za ktorých tieto karty prijmú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Na účely účinného fungovania 
obmedzení pravidla rešpektovania 
všetkých kariet sú nevyhnutné určité 
informácie. Po prvé, príjemcovia platby by 
mali mať možnosť identifikovať všetky 
kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali 
byť rôzne kategórie identifikovateľné 
vizuálne a elektronicky na zariadení. Po 
druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný 
o prijatí svojho platobného prostriedku 
(svojich platobných prostriedkov) na 

vypúšťa sa
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danom predajnom mieste. Je potrebné, 
aby akékoľvek obmedzenie používania 
danej značky príjemca platby oznámil 
platiteľovi v rovnakom čase a za 
rovnakých podmienok ako informáciu 
o tom, že je určitá značka prijímaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná 
náprava v prípade nesprávneho uplatnenia 
tohto nariadenia alebo v prípade výskytu 
sporov medzi používateľmi platobných 
služieb a poskytovateľmi platobných 
služieb, by členské štáty mali zaviesť 
primerané a účinné mimosúdne postupy 
sťažností a nápravy. Členské štáty by mali 
stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za 
porušenie tohto nariadenia, a mali by 
zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli 
účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa 
uplatňovali.

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná 
náprava v prípade nesprávneho uplatnenia 
tohto nariadenia alebo v prípade výskytu 
sporov medzi používateľmi platobných 
služieb a poskytovateľmi platobných 
služieb, by členské štáty mali zaviesť 
primerané a účinné mimosúdne postupy 
sťažností a nápravy. Členské štáty by mali 
v súlade s usmerneniami stanovenými 
Európskym orgánom pre bankovníctvo
stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za 
porušenie tohto nariadenia, a mali by 
zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli 
účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa 
uplatňovali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 
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technické a obchodné požiadavky na 
transakcie s platobnými kartami 
uskutočňované v rámci Únie, v prípade 
ktorých je poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu platby usadený v Únii.

technické a obchodné požiadavky na 
transakcie s platobnými kartami a 
digitálnymi peňaženkami uskutočňované 
v rámci Únie, v prípade ktorých je 
poskytovateľ platobných služieb platiteľa, 
platiteľ, poskytovateľ platobných služieb 
príjemcu platby a príjemca platby usadený 
v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok medzi kartami a inými konkurenčnými
elektronickými platobnými prostriedkami je nevyhnutné, aby transakcie s digitálnymi
peňaženkami boli tiež predmetom navrhovaného nariadenia. Je dôležité odkázať na
skutočnosť, že obchodník, ktorý nie je usadený v EÚ by nemal mať prospech z navrhovaného 
nariadenia len z toho dôvodu, že využíva služby prijímateľa usadeného v Únii.

Pozmeňujúci návrh 31
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 
technické a obchodné požiadavky na 
transakcie s platobnými kartami
uskutočňované v rámci Únie, v prípade 
ktorých je poskytovateľ platobných služieb 
platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných 
služieb príjemcu platby usadený v Únii.

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné 
technické a obchodné požiadavky na 
transakcie uskutočňované v rámci Únie s
použitím platobných kariet a digitálnych 
peňaženiek, v prípade ktorých je 
poskytovateľ platobných služieb platiteľa, 
platiteľ, poskytovateľ platobných služieb 
príjemcu platby a príjemca platby usadený 
v Únii.

Or. pl

Odôvodnenie

Pre zabezpečenie konkurencieschopných prevádzkových podmienok sa zdá byť nevyhnutné
rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia aj na digitálne peňaženky (napr. PayPal). Digitálne
peňaženky sú platobným prostriedkom, ktorý priamo konkuruje kartám a ďalším platobným 
metódam. Pre zabezpečenie rovnakých prevádzkových podmienok pre karty a pre iné
konkurenčné formy elektronickej platby je veľmi dôležité, aby transakcie vykonávané s
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využitím digitálnych peňaženiek boli tiež zahrnuté do navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 32
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na
transakcie s platobnými kartami
uskutočňované v rámci režimu platobných
kariet, v ktorom celkový počet kariet
vydaných zákazníkom v Únii príslušným
režimom platobných kariet alebo v rámci 
neho je 1 % alebo menej z celkového
počtu platobných kariet vydaných
všetkými režimami platobných kariet v
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) transakcie s komerčnými kartami; a) komerčné karty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) transakcie s kartami vydanými
režimami platobných kariet s tromi 
účastníkmi.

c) karty vydané režimami platobných 
kariet s tromi účastníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) transakcie s kartami vydanými režimami
platobných kariet s tromi účastníkmi.

c) transakcie s kartami vydanými v rámci 
režimov platobných kariet s tromi 
účastníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá 
najneskôr do 48 po tom, ako bola 
transakcia schválená/iniciovaná;

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá 
najneskôr do dvoch pracovných dní po 
prijatí platobného príkazu vydavateľom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá 
najneskôr do 48 po tom, ako bola 
transakcia schválená/iniciovaná;

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou vrátane 
predplatených kariet spojených s prístupom 
k bežnému alebo vkladnému účtu, z 
ktorého je suma transakcie stiahnutá
bezodkladne po tom, ako bola transakcia 
schválená/iniciovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, ktorá je 
zúčtovaná za viac ako 48 hodín po 
schválení/iniciovaní transakcie;

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, pri ktorej je 
suma transakcie stiahnutá do viac než
dvoch pracovných dní po prijatí
platobného príkazu vydavateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, ktorá je 

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je 
platobná transakcia s kartou, ktorá je 
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zúčtovaná za viac ako 48 hodín po 
schválení/iniciovaní transakcie;

zúčtovaná po schválení/iniciovaní 
transakcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) „platobná karta“ je karta – debetná
alebo kreditná – ktorá oprávňuje nositeľa
vykonávať hotovostné platby alebo mu 
umožňuje zadávať platobné príkazy
sprostredkovane prostredníctvom
obchodníka alebo prijímateľa, a ktorú
obchodník prijíma s cieľom získania
finančných prostriedkov, ktoré mu nositeľ 
dlží;

Or. pl

Odôvodnenie

Návrh nariadenia obsahuje odkazy na „platobné karty“, ale nevymedzuje tento pojem. 
Zavedenie technologicky neutrálneho vymedzenia pojmu „platobnej karty“ umožní vymedziť
rozsah tohto pojmu.

Pozmeňujúci návrh 41
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „výmenný poplatok“ je poplatok, ktorý 
sa priamo alebo nepriamo (t. j. 
prostredníctvom tretej strany) uhrádza za 
každú transakciu medzi poskytovateľmi 
platobných služieb platiteľa a príjemcu 

(9) „výmenný poplatok“ je poplatok, ktorý 
sa priamo alebo nepriamo (t. j. 
prostredníctvom tretej strany) uhrádza 
medzi poskytovateľmi platobných služieb 
platiteľa a príjemcu platby, ktorí sa 
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platby, ktorí sa zúčastňujú na platobnej 
transakcii s kartou alebo na platobnej 
transakcii viazanej na kartu;

zúčastňujú na platobnej transakcii s kartou 
alebo na platobnej transakcii viazanej na 
kartu. Výmenný poplatok môže byť
explicitný v režime platobných kariet so 
štyrmi účastníkmi (poplatok uhrádza
jedna právnická osoba inej právnickej 
osobe) alebo implicitný v režime 
platobných kariet s tromi účastníkmi 
(vnútorný prevod medzi prijímajúcou a
vydávajúcou činnosťou tej istej právnickej 
osoby). Zahŕňa tiež poplatok uhradený
alebo rabat ponúkaný medzi
poskytovateľom platobných služieb 
platiteľa a partnerom konajúcim pod
spoločnou značkou alebo zástupcom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „výmenný poplatok“ je poplatok, ktorý 
sa priamo alebo nepriamo (t. j. 
prostredníctvom tretej strany) uhrádza za 
každú transakciu medzi poskytovateľmi 
platobných služieb platiteľa a príjemcu 
platby, ktorí sa zúčastňujú na platobnej 
transakcii s kartou alebo na platobnej 
transakcii viazanej na kartu;

(9) „výmenný poplatok“ je poplatok, ktorý 
sa priamo alebo nepriamo (t. j. 
prostredníctvom tretej strany) uhrádza za 
každú transakciu medzi poskytovateľmi 
platobných služieb platiteľa a príjemcu 
platby, ktorí sa zúčastňujú na platobnej 
transakcii s kartou alebo na platobnej 
transakcii viazanej na kartu. Výmenný 
poplatok môže byť otvorený, v prípade
režimu platobných kariet so štyrmi 
účastníkmi (poplatok uhrádza jedna 
právnická osoba inej právnickej osobe), 
alebo skrytý, v prípade režimu platobných 
kariet s tromi účastníkmi (vnútorný 
prevod medzi prijímajúcou divíziou a
vydávajúcou divíziou tej istej právnickej
osoby). Zahŕňa tiež poplatky uhradené
alebo zľavy ponúkané medzi
poskytovateľom platobných služieb 
platiteľa a partnerom konajúcim pod 
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spoločnou značkou alebo zástupcom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 43
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „režim platobných kariet s tromi 
účastníkmi“ je režim platobných kariet, 
v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z 
platobného účtu vedeného režimom v mene 
držiteľa karty na platobný účet vedený 
režimom v mene príjemcu platby, ako 
aj transakcie viazané na kartu založené na 
rovnakej štruktúre. Keď režim platobných 
kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie 
iným poskytovateľom platobných služieb 
na vydávanie a/alebo prijímanie 
platobných kariet, považuje sa za režim 
platobných kariet so štyrmi účastníkmi;

(15) „režim platobných kariet s tromi 
účastníkmi“ je režim platobných kariet, 
v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z 
platobného účtu vedeného režimom v mene 
platiteľa na platobný účet vedený režimom 
v mene príjemcu platby, ako aj transakcie 
viazané na kartu založené na rovnakej 
štruktúre. Keď režim platobných kariet 
s tromi účastníkmi vydá povolenie iným 
poskytovateľom platobných služieb na 
vydávanie a/alebo prijímanie platobných 
kariet alebo vydá platobné karty s
partnerom konajúcim pod spoločnou 
značkou alebo prostredníctvom zástupcu, 
považuje sa za režim platobných kariet so 
štyrmi účastníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) „digitálna peňaženka“ je služba,
ktorá umožňuje držiteľovi peňaženky
pristupovať, spravovať a používať
identifikačné a platobné prostriedky s 
cieľom uskutočňovania platieb. Táto
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služba sa môže nachádzať na zariadení vo
vlastníctve držiteľa peňaženky napr. na 
mobilnom telefóne alebo osobnom 
počítači alebo môže byť umiestnená na 
vzdialenom serveri (alebo môže byť 
použitá kombinácia týchto riešení), je
však vždy pod kontrolou držiteľa.
Obchodník, s ktorým sa prostredníctvom 
digitálnej peňaženky obchoduje sa nazýva
„subobchodník“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) „vážený priemer“ predstavuje vo
vzťahu k výmenným poplatkom celkovú 
výšku uhradených výmenných poplatkov
za používanie kreditnej alebo debetnej
karty delenú celkovou výškou súvisiacich 
transakcií za rovnaké obdobie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) „digitálna peňaženka“ je služba,
ktorá umožňuje držiteľovi peňaženky
pristupovať, spravovať a používať
identifikačné a platobné prostriedky s 
cieľom uskutočňovania platieb. Táto
služba sa môže nachádzať na zariadení vo
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vlastníctve držiteľa peňaženky napr. na 
mobilnom telefóne alebo osobnom 
počítači alebo môže byť umiestnená na 
vzdialenom serveri (vyššie uvedené 
riešenia sa môžu tiež kombinovať), musí
byť však v každom prípade pod kontrolou
držiteľa. Obchodník, s ktorým sa 
prostredníctvom digitálnej peňaženky
obchoduje sa nazýva „subobchodník“;

Or. pl

Odôvodnenie

Ak sa má rozsah nariadenia vzťahovať aj na digitálne peňaženky, je nevyhnutné, aby 
ustanovenia tohto nariadenia zahŕňali vymedzenie pojmu digitálnej peňaženky.

Pozmeňujúci návrh 47
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25b) „priemer“ predstavuje vo vzťahu k
výmenným poplatkom celkovú výšku
uhradených výmenných poplatkov za 
používanie kreditnej alebo debetnej karty
delenú celkovou výškou súvisiacich 
transakcií za rovnaké obdobie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmenné poplatky za cezhraničné 
transakcie so spotrebiteľskou debetnou

Výmenné poplatky za cezhraničnú 
spotrebiteľskú debetnú alebo kreditnú 
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alebo kreditnou kartou kartu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom v priemernej výške viac ako 
0,2 % hodnoty transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s debetnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 
jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kartou ponúkať ani 
vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie.
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Or. fr

Odôvodnenie

Nie je žiadny dôvod rozlišovať medzi kreditnými a debetnými kartami.

Pozmeňujúci návrh 51
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia poskytovatelia 
platobných služieb nesmú za cezhraničné 
transakcie uskutočňované s kreditnou 
kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný 
poplatok za jednotlivú transakciu ani inú 
dohodnutú náhradu s rovnocenným 
zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 
0,3 % hodnoty transakcie.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Nie je žiadny dôvod rozlišovať medzi kreditnými a debetnými kartami.

Pozmeňujúci návrh 52
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú za cezhraničné transakcie 
uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať 
ani vyžadovať výmenný poplatok za 



AM\1013311SK.doc 23/45 PE526.051v01-00

SK

jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie.

jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom v priemernej výške viac ako 0,3 
% hodnoty transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Akékoľvek ustanovenia zmlúv alebo
iných foriem dohôd, ktoré vylučujú
uplatnenie odsekov 1 alebo 2 alebo
obsahujú vyššie sadzby výmenných
poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1
alebo 2, sú zakázané. V prípade, že sa v 
zmluve alebo inej forme dohody vylučuje
uplatňovanie odseku 1 alebo 2, alebo ak 
sa v zmluve alebo inej forme dohody 
stanovuje vyššia sadzba výmenného
poplatku, než je uvedené v odseku 1 alebo
2, uplatní sa maximálna sadzba stanovená
v odseku 1 alebo 2.

Or. pl

Odôvodnenie

Aby ustanovenia účinne fungovali, je potrebné zdôrazniť, že v prípadoch, kedy sa neuplatní
nariadenie, platí maximálna sadzba výmenného poplatku. Tým sa zabráni nezrovnalostiam
medzi vnútroštátnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 54
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo
zaviesť nižšie stropy prostredníctvom
vnútroštátnych právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Strop pre multilaterálne výmenné poplatky by nemal v súčasných domácich režimoch alebo
pre nových účastníkov na trhu s nižšími multilaterálnymi výmennými poplatkami viesť k ich 
zvýšeniu na úroveň stropu. Navrhovaný strop by nemal poškodiť dobre fungujúce
vnútroštátne trhy, čo by malo opäť len nepriaznivý vplyv na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 55
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Výmenné poplatky za všetky transakcie so 
spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou 
kartou
1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať 
výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.
2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať 
výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
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vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Výška výmenných poplatkov iných ako (cezhraničných) výmenných poplatkov v rámci EHP 
podľa článku 3 by nemala byť stanovená EÚ, ale vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ak
to považujú za vhodné. Vzhľadom na veľké rozdiely vo vývoji platobných kariet v rôznych
členských štátoch by jediná sadzba platná v celej EÚ nebola vhodná pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 56
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmenné poplatky za všetky transakcie so 
spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou 
kartou

Výmenné poplatky za transakcie so 
spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou 
kartou na vnútroštátnej úrovni

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať 
výmenný poplatok za jednotlivú transakciu 
ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným 
zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 
0,2 % hodnoty transakcie v prípade 
transakcií viazaných na debetnú kartu.
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Or. pl

Odôvodnenie

Navrhované prechodné obdobie pre zavedenie nových povinností týkajúcich sa maximálnych 
sadzieb výmenných poplatkov pre všetky transakcie sa javí ako príliš dlhé. Pre cezhraničné 
transakcie sa predpokladá obdobie iba dvoch mesiacov. Šesť mesiacov sa preto pre všetky 
transakcie javí ako primeraný časový rámec na prispôsobenie činností novým pravidlám.

Pozmeňujúci návrh 58
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie na základe váženého priemeru
v prípade transakcií viazaných na debetnú 
kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Absolútny strop pre výmenné poplatky, ako navrhuje Komisia, by neodrážal rozdielny vývoj
trhov s platobnými kartami v rôznych členských štátoch. Sadzba na základe váženého
priemeru na úrovni členských štátov by umožnila určitú flexibilitu umožňujúcu investovať do 
nových technológií, bezpečnostných prvkov, alebo do zlepšenia infraštruktúr platobných
kariet v krajinách, kde nie sú dobre rozvinuté.

Pozmeňujúci návrh 59
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia jedného roka
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Na vnútroštátnej úrovni by stropy mali nadobudnúť účinnosť skôr, keďže sa tam pociťuje
najväčšia záťaž vyplývajúca z multilaterálnych výmenných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 60
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia jedného roka
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kartu.

Or. fr

Odôvodnenie

Nie je žiadny dôvod rozlišovať medzi kreditnými a debetnými kartami. Je potrebné zaviesť 
pružnejšie prahové hodnoty pre domáce transakcie, aby regulačné orgány mali dostatočný 
priestor pre prispôsobenie poplatkov štruktúram trhu a vzťahu medzi vydávajúcimi a 
prijímajúcimi bankami.
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Pozmeňujúci návrh 61
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu.

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,10 EUR za 
transakciu v prípade transakcií viazaných 
na debetnú kartu spolu s primeranými
poplatkami za mikroplatby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať 
výmenný poplatok za jednotlivú 
transakciu ani inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

vypúšťa sa

Or. fr
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Odôvodnenie

Nie je žiadny dôvod rozlišovať medzi kreditnými a debetnými kartami.

Pozmeňujúci návrh 63
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie na základe váženého priemeru
v prípade transakcií viazaných na kreditnú 
kartu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia poskytovatelia platobných 
služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať 
výmenný poplatok za jednotlivú transakciu 
ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným 
zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 
0,3 % hodnoty transakcie v prípade 
transakcií viazaných na kreditnú kartu.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 65
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia jedného roka
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú 
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

Or. en

Odôvodnenie

Na vnútroštátnej úrovni by stropy mali nadobudnúť účinnosť skôr, keďže sa tam pociťuje
najväčšia záťaž vyplývajúca z multilaterálnych výmenných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb nesmú
ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok 
za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú 
náhradu s rovnocenným zámerom alebo 
účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty 
transakcie v prípade transakcií viazaných 
na kreditnú kartu.

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
poskytovatelia platobných služieb musia
ponúkať alebo vyžadovať stanovený
výmenný poplatok za jednotlivú transakciu 
alebo inú dohodnutú náhradu 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom, 
ktorá je založená na skutočných
nákladoch platby v prípade transakcií 
viazaných na kreditnú kartu vo výške
minimálne 0,10 EUR za transakciu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Akékoľvek ustanovenia zmlúv alebo
iných foriem dohôd, ktoré vylučujú
uplatnenie odsekov 1 alebo 2 alebo
obsahujú vyššie sadzby výmenných
poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1
alebo 2, sú zakázané. V prípade, že sa v 
zmluve alebo inej forme dohody vylučuje
uplatňovanie odseku 1 alebo 2, alebo ak 
sa v zmluve alebo inej forme dohody 
stanovuje vyššia sadzba výmenného
poplatku, než je uvedené v odseku 1 alebo
2, uplatní sa maximálna sadzba stanovená
v odseku 1 alebo 2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 68
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo
zaviesť nižšie stropy prostredníctvom
vnútroštátnych právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Strop pre multilaterálne výmenné poplatky by nemal v súčasných vnútroštátnych režimoch
alebo pre nových účastníkov na trhu s nižšími multilaterálnymi výmennými poplatkami viesť
k ich zvýšeniu na úroveň stropu. Navrhovaný strop by nemal poškodiť dobre fungujúce
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vnútroštátne trhy, čo by malo opäť len nepriaznivý vplyv na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 69
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo
zaviesť nižšie stropy alebo opatrenia 
s rovnocenným zámerom alebo účinkom 
prostredníctvom vnútroštátnych právnych
predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované stropy by nemali poškodiť dobre fungujúce vnútroštátne trhy, kde výmenné 
poplatky sú nižšie alebo neexistujú, a to najmä v krajinách s lacnými a účinnými
vnútroštátnymi režimami debetných kariet.

Pozmeňujúci návrh 70
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca 
banka z režimu platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku.

Na účely uplatňovania stropov uvedených 
v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá 
kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca 
banka z režimu platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku. Prijímateľovi by sa
mala účtovať len suma stanovená v tomto
nariadení.

Or. en
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Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo objasniť, aby sa v režimoch platobných kariet zabránilo rastúcim
poplatkom, ako napr. za udeľovanie licencií, povolení atď., ktoré by sa následne preniesli na 
maloobchodníkov a spotrebiteľov, 

Pozmeňujúci návrh 71
Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Skryté výmenné poplatky

1 Režimy platobných kariet s tromi 
účastníkmi ukladajú skryté výmenné
poplatky, na ktoré by sa mal vzťahovať
strop rovnako ako na otvorené výmenné
poplatky uvedené v článkoch 3 a 4.
2. S cieľom zabezpečiť súlad s touto 
požiadavkou vedú režimy platobných 
kariet s tromi účastníkmi oddelené 
účtovné záznamy pre podnikateľské
činnosti súvisiace s prijímaním 
spotrebiteľských kariet a podnikateľské
činnosti súvisiace s vydávaním 
spotrebiteľských kariet. To by sa malo
vykonávať rovnakým spôsobom, ako by
tieto činnosti vykonávali právne
samostatné subjekty, čo by umožňovalo
identifikáciu všetkých nákladových a
výnosových prvkov – ako aj základ pre ich
výpočet a podrobné vysvetlenie použitých
metód – v súvislosti s činnosťami 
spojenými s vydávaním a prijímaním v 
rámci režimu vrátane podrobného rozpisu 
stálych aktív a štrukturálnych nákladov.
Režimy platobných kariet s tromi 
účastníkmi sú tiež povinné oznamovať
náklady vnútorného prevodu s cieľom 
zabezpečiť súlad so stropmi pre skryté
výmenné poplatky a zabrániť krížovému 
subvencovaniu.
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3. Na účely uplatňovania stropov
uvedených v článku 1 a článku 2, sa 
akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú 
prijme oddelenie zodpovedné za vydávanie
spotrebiteľských kariet od oddelenia
napojeného na režim platobných kariet vo 
vzťahu k platobným transakciám alebo 
súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť 
výmenného poplatku.
4. S cieľom zabezpečiť súlad s odsekmi 1
a 2 majú režimy platobných kariet s tromi 
účastníkmi povinnosť ustanoviť správcu, 
ktorý bude predkladať výročné správy
príslušným orgánom uvedeným v článku
13 a nasl. o dodržiavaní ustanovení
odsekov 1 a 2 v predchádzajúcom roku
režimami platobných kariet s tromi 
účastníkmi. Vykonávacie ustanovenia 
týkajúce sa správcu sú ustanovené v
prílohe X.

Or. pl

Odôvodnenie

V odôvodnení sa 22 uvádza, že režimy platobných kariet s tromi účastníkmi ukladajú skryté
výmenné poplatky. S cieľom zabezpečiť rovnaké prevádzkové podmienky, výška skrytých
výmenných poplatkov by mali byť regulovaná rovnakým spôsobom ako otvorené výmenné
poplatky. Aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení, primeraným riešením by bola požiadavka 
vymenovať správcu. Rovnako ako je tomu v súčasnosti, správcovia by boli povinní predkladať
výročné správy o súlade s váženými priemermi dohodnutými s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 72
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Režimy platobných kariet 
a spracovateľské subjekty musia byť 
z hľadiska právnej formy, organizácie 
a rozhodovania nezávislé. Nesmú robiť 
žiadne rozdiely medzi dcérskymi 
spoločnosťami alebo akcionármi na jednej 

1. Režimy platobných kariet 
a spracovateľské subjekty nesmú robiť 
žiadne rozdiely medzi dcérskymi 
spoločnosťami alebo akcionármi na jednej 
strane a používateľmi týchto režimov a 
inými zmluvnými partnermi na druhej 
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strane a používateľmi týchto režimov a 
inými zmluvnými partnermi na druhej 
strane, a najmä nesmú žiadnym spôsobom 
podmieňovať poskytovanie akejkoľvek 
služby, ktorú ponúkajú, tým, aby ich 
zmluvná strana akceptovala akúkoľvek inú 
službu, ktorú ponúkajú.

strane, a najmä nesmú žiadnym spôsobom 
podmieňovať poskytovanie akejkoľvek 
služby, ktorú ponúkajú, tým, aby ich 
zmluvná strana akceptovala akúkoľvek inú 
službu, ktorú ponúkajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu s
poskytovateľom platobných služieb musí
mať spotrebiteľ možnosť rozhodnúť sa, 
či potrebuje dve alebo viac rôznych
značiek platobných nástrojov na jeho
karte, telekomunikačnom, digitálnom
alebo počítačovom zariadení, alebo ich 
nepotrebuje. Pred podpisom zmluvy
poskytovateľ platobných služieb poskytne
spotrebiteľovi jasné a objektívne 
informácie o platobných značkách, ktoré 
sú k dispozícii, a o ich vlastnostiach v 
súvislosti s používaním, funkciami, 
nákladmi a bezpečnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu



PE526.051v01-00 36/45 AM\1013311SK.doc

SK

poskytne poskytovateľ platobných služieb
spotrebiteľovi jasné a objektívne 
informácie a spotrebiteľ musí mať
možnosť rozhodnúť sa, či potrebuje dve
alebo viac rôznych značiek platobných
nástrojov na jeho karte, 
telekomunikačnom, digitálnom alebo 
počítačovom zariadení, alebo ich 
nepotrebuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že platobné zariadenie 
ponúka na výber medzi rôznymi značkami 
platobných nástrojov, značku uplatnenú na 
predmetnú platobnú transakciu určí platiteľ 
na mieste predaja.

5. V prípade, že platobné zariadenie 
ponúka na výber medzi rôznymi značkami 
platobných nástrojov, značku uplatnenú na 
predmetnú platobnú transakciu určí platiteľ 
na mieste predaja. Pred podpisom zmluvy
poskytovateľ platobných služieb poskytne 
spotrebiteľovi jasné a objektívne 
informácie o všetkých platobných
značkách, ktoré sú k dispozícii vrátane ich
výmenných poplatkov a ich vlastností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, 
prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry 
na obsluhu platobných kariet nesmú 

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, 
prijímatelia, obchodníci a poskytovatelia 
infraštruktúry na obsluhu platobných kariet 
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vkladať automatické mechanizmy, softvér 
alebo zariadenia do platobného nástroja 
alebo vybavenia použitého na mieste 
predaja, ktorým sa obmedzuje výber 
aplikácie platiteľom v prípade používania 
platobného nástroja označeného viacerými 
značkami.

nesmú vkladať automatické mechanizmy, 
softvér alebo zariadenia do platobného 
nástroja alebo vybavenia použitého na 
mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber 
aplikácie platiteľom v prípade používania 
platobného nástroja označeného viacerými 
značkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zákaz spájania poplatkov Poplatky

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú 
príjemcom platby obchodnícke poplatky, 
ktoré sú samostatne stanovené pre 
jednotlivé kategórie a jednotlivé značky 
platobných kariet, pokiaľ obchodníci 
písomne nepožiadajú prijímajúcich 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
účtovali spojené obchodnícke poplatky.

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú 
príjemcom platby obchodnícke poplatky, 
ktoré sú samostatne stanovené pre 
jednotlivé kategórie a jednotlivé značky 
platobných kariet s rôznou výškou 
výmenných poplatkov, pokiaľ obchodníci 
písomne nepožiadajú prijímajúcich 
poskytovateľov platobných služieb, aby 
účtovali spojené obchodnícke poplatky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Akékoľvek zníženie výmenných
poplatkov podľa článkov 3 a 4 tohto
nariadenia, alebo o ktorom rozhodli
príslušné orgány podľa článku 13, musí
byť sprevádzané prinajmenšom rovnakým
znížením poplatkov za služby 
obchodníkov, ktoré uhrádzajú prijímatelia
prijímajúcim poskytovateľom platobných
služieb.

Or. fr

Odôvodnenie

Toto nariadenie nebude mať žiadny vplyv, pokiaľ sa prijímateľom nepodarí preniesť zníženie 
výmenných poplatkov na obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh 80
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Pravidlo rešpektovania všetkých kariet
1. Platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb nesmú uplatňovať 
pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby 
akceptujúci karty a iné platobné nástroje 
vydané jedným vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb v 
rámci režimu platobných nástrojov 
zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné 
nástroje tej istej značky a/alebo kategórie 
vydané inými vydávajúcimi 
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poskytovateľmi platobných služieb 
v rámci rovnakého režimu, okrem 
prípadu, keď podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku.
2. Obmedzením pravidiel rešpektovania 
všetkých kariet podľa odseku 1 nie je 
dotknutá možnosť, aby platobné režimy 
a poskytovatelia platobných služieb 
stanovili, že určité karty nesmú byť 
odmietnuté na základe identity 
vydávajúceho poskytovateľa platobných 
služieb alebo držiteľa karty.
3. Obchodníci, ktorí sa rozhodnú 
neprijímať všetky karty alebo iné platobné 
nástroje režimu platobných kariet, o tom 
spotrebiteľov informujú jasným 
a jednoznačným spôsobom súčasne s tým, 
ako informujú spotrebiteľa o prijímaní 
iných kariet a platobných nástrojov 
režimu. Uvedené informácie sú zreteľne 
zobrazené pri vstupe do obchodu, pri 
pokladni alebo na webovej lokalite alebo 
na inom príslušnom elektronickom alebo 
mobilnom médiu a musia byť platiteľovi 
poskytnuté v dostatočnom predstihu pred 
uzavretím kúpnej zmluvy s príjemcom 
platby.
4. Vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb zabezpečia, aby ich platobné 
nástroje boli viditeľne a elektronicky 
identifikovateľné, čím sa umožní 
príjemcom platby jednoznačne 
identifikovať, ktoré značky a kategórie 
predplatených, debetných, kreditných 
alebo komerčných kariet, alebo platieb 
viazaných na takéto karty si platiteľ 
vybral.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie pravidla rešpektovania všetkých kariet by viedlo k zníženiu používania kariet, 
keďže spotrebitelia by nemali viac istotu, či je ich karta akceptovaná u obchodníka alebo nie
je.
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Pozmeňujúci návrh 81
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb nesmú uplatňovať 
pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby 
akceptujúci karty a iné platobné nástroje 
vydané jedným vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb v 
rámci režimu platobných nástrojov 
zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné 
nástroje tej istej značky a/alebo kategórie 
vydané inými vydávajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb 
v rámci rovnakého režimu, okrem 
prípadu, keď podliehajú rovnakému 
regulovanému výmennému poplatku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb nesmú uplatňovať 
pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby 
akceptujúci karty a iné platobné nástroje 
vydané jedným vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb v 
rámci režimu platobných nástrojov 
zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné 
nástroje tej istej značky a/alebo kategórie 
vydané inými vydávajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb v rámci 
rovnakého režimu, okrem prípadu, keď 
podliehajú rovnakému regulovanému 

1. Platobné režimy a poskytovatelia 
platobných služieb nesmú uplatňovať 
pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby 
akceptujúci karty a iné platobné nástroje 
vydané jedným vydávajúcim 
poskytovateľom platobných služieb v 
rámci režimu platobných nástrojov 
zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné 
nástroje tej istej značky a/alebo kategórie 
vydané inými vydávajúcimi 
poskytovateľmi platobných služieb v rámci 
rovnakého režimu, okrem prípadu, keď 
podliehajú rovnakému poplatku.
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výmennému poplatku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obmedzením pravidiel rešpektovania 
všetkých kariet podľa odseku 1 nie je 
dotknutá možnosť, aby platobné režimy 
a poskytovatelia platobných služieb 
stanovili, že určité karty nesmú byť 
odmietnuté na základe identity 
vydávajúceho poskytovateľa platobných 
služieb alebo držiteľa karty.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Obmedzením pravidiel rešpektovania 
všetkých kariet podľa odseku 1 nie je 
dotknutá možnosť, aby platobné režimy 
a poskytovatelia platobných služieb 
stanovili, že určité karty nesmú byť 
odmietnuté na základe identity 
vydávajúceho poskytovateľa platobných 
služieb alebo držiteľa karty.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Obchodníci, ktorí sa rozhodnú 
neprijímať všetky karty alebo iné platobné 
nástroje režimu platobných kariet, o tom 
spotrebiteľov informujú jasným 
a jednoznačným spôsobom súčasne s tým, 
ako informujú spotrebiteľa o prijímaní 
iných kariet a platobných nástrojov 
režimu. Uvedené informácie sú zreteľne 
zobrazené pri vstupe do obchodu, pri 
pokladni alebo na webovej lokalite alebo 
na inom príslušnom elektronickom alebo 
mobilnom médiu a musia byť platiteľovi 
poskytnuté v dostatočnom predstihu pred 
uzavretím kúpnej zmluvy s príjemcom 
platby.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb zabezpečia, aby ich platobné 
nástroje boli viditeľne a elektronicky 
identifikovateľné, čím sa umožní 
príjemcom platby jednoznačne 
identifikovať, ktoré značky a kategórie 
predplatených, debetných, kreditných 
alebo komerčných kariet, alebo platieb 
viazaných na takéto karty si platiteľ 
vybral.

4. Vydávajúci poskytovatelia platobných 
služieb zabezpečia, aby ich platobné 
nástroje, pre ktoré nie sú regulované
výmenné poplatky, boli viditeľne a
elektronicky identifikovateľné.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že na predplatené, debetné a (spotrebiteľské) kreditné karty sa vzťahuje
regulovaná výška výmenných poplatkov, nevyplýva z možnosti obchodníka vizuálne a
elektronicky identifikovať tieto karty žiadna výhoda. Navrhuje sa zmeniť tento odsek tak, že
budú povinní identifikovať neregulované karty, aby obchodník mohol buď odmietnuť
(neregulované) komerčné karty, alebo účtovať za tieto karty príplatky v súlade s navrhovanou
smernicou o platobných službách 2.

Pozmeňujúci návrh 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zmluvy medzi prijímateľmi 
a príjemcami platby môžu obsahovať
ustanovenie o tom, že informácie uvedené 
v prvom pododseku odseku 1 sa poskytujú 
alebo sprístupňujú pravidelne, a to 
najmenej raz mesačne, dohodnutým 
spôsobom, ktorý umožňuje príjemcom 
platby ukladať a reprodukovať informácie 
v nezmenenej podobe.

2. Zmluvy medzi prijímateľmi 
a príjemcami platby obsahujú ustanovenie 
o tom, že informácie uvedené v prvom 
pododseku odseku 1 sa poskytujú alebo 
sprístupňujú pravidelne, a to najmenej raz 
mesačne, dohodnutým spôsobom, ktorý 
umožňuje príjemcom platby ukladať a 
reprodukovať informácie v nezmenenej 
podobe.

Pri vstupe do zmluvného vzťahu poskytne 
poskytovateľ platobných služieb
spotrebiteľovi jasné a objektívne 
pravidelné informácie o platobných
vlastnostiach a poplatkoch za platby
uplatňovaných na platobné transakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európsky orgán pre bankovníctvo je 
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zodpovedný za vydávanie usmernení o
účinných, primeraných a odradzujúcich
sankciách

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby všetky členské štáty išli rovnakým smerom, pokiaľ ide o ustanovenie pravidiel
pre ukladanie sankcií za porušenie tohto nariadenia, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia primerané 
a účinné mimosúdne postupy sťažností 
a nápravy v súvislosti s urovnávaním 
sporov, ktoré vznikli na základe tohto 
nariadenia medzi príjemcami platby a ich 
poskytovateľmi platobných služieb. Na 
tieto účely členské štáty určia existujúce 
orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové 
orgány.

1. Členské štáty stanovia nezávislé,
primerané a účinné mimosúdne postupy 
sťažností a nápravy v súvislosti s 
urovnávaním sporov, ktoré vznikli na 
základe tohto nariadenia medzi príjemcami 
platby a ich poskytovateľmi platobných 
služieb. Na tieto účely členské štáty určia 
existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo 
zriadia nové orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia platobných služieb
musia spolupracovať s jedným alebo
viacerými orgánmi pre alternatívne
riešenie sporov.
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Pozmeňujúci návrh 91
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia predloží Komisia Európskemu
parlamentu a Rade správu o vplyve
poplatkov za domáce platby s tromi 
účastníkmi vzťahujúcich sa na
cezhraničné transakcie na fungovanie
vnútorného trhu a, ak je to potrebné, 
navrhne legislatívny návrh s cieľom
zmierniť nepriaznivé účinky.

Or. fr

Odôvodnenie

Poplatky za platby s tromi účastníkmi môžu byť veľké, ďaleko presahujúce tie, ktoré sa 
uplatňujú na platobné karty so štyrmi účastníkmi. Je preto potrebné skúmať ich vplyv na
transakcie na vnútornom trhu a potrebu prijať právne predpisy v tejto oblasti.


